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בי ול וגיה
ניתוח מחקר מדעי

البيولوجيا

تحليل بحث علمي

חלק מבחינת  5יחידות לימוד

جزء من امتحان  5وحدات تعليمية

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן
		
א .משך הבחינה :כשעה ורבע.
הבחינה בשאלון זה נערכת מיד (בלי
הפסקה) לאחר הבחינה בשאלון 043001

(נושאי הליבה) ,והזמן הכולל לשני
		השאלונים הוא שעתיים וחצי.

تقريبا.
أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وربع ً
			 يُجرى االمتحان في هذا النموذج مباشر ًة
			 (بدون استراحة) بعد االمتحان في نموذج
		 ( 043001مواضيع النواة) ،والزمن الكلّي
				المخصص للنموذجين هو ساعتان ونصف.
ّ
		 ب .مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:

ב		 .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
				 في هذا النموذج س ّتة أسئلة ،عليك
בשאלון זה שש שאלות ,ויש לענות
		 על כולן 									 .اإلجابة عن جميعها.

				 عدد الدرجات ّ
مسجل في نهايته،
		 מספר הנקודות לכל שאלה רשוּם בסופה,
لكل سؤال ّ
							 المجموع  100 -درجة.
סה"כ —  100נקודות.
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש:

אין.

					
ד 		.הוראות מיוחדות :אין.

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.
خاصة :ال توجد.
د .تعليمات ّ

خاصةّ ،
كل ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليات حسابية ،وما شابه).
اكتب في دفتر االمتحان فقط ،في صفحات ّ
اكتب كلمة "مس ّودة" في بداية ّ
كل صفحة تستعملها مس ّودة .كتابة أ ّية مس ّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تس ّبب إلغاء االمتحان!

ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		 نتم ّنى لك النجاح!
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األسئلة

حتليل بحث علمي

( 100درجة)

اقرأ و َْصف البحث الذي أمامك ،وأجب عن جميع األسئلة ( 6-1عدد الدرجات لكلّ سؤال مسجّ ل في
نهايته).
ما الذي ينمو في البرد؟
في شهر آب ّ 2011
حذرت وزارة الصحّ ة الجمهور من تناول اللحم المدخَّ ن الذي تُنتِجه شركة تجارية
معيّنة ،وأصدرت أمرًا بجمع المنتَج حا ًال من الحوانيت ،ألنّه تبيّن أنّ المنتَج يحوي بكتيريا الليستيريا
) .(Listeria monocytogenesتؤدّي هذه البكتيريا إلى أمراض خطيرة وإلى تسمّ م الدم ،وهي تصيب
الرضع والمسنّين واألشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
أساسً ا النساء الحوامل واألطفال ّ
تؤدّي هذه البكتيريا إلى وفاة  30%-20%من المرضى الذين يُصابون بالعدوى بها.
الكائنات الحيّة المجهرية هي الملوِّثات األساسية للغذاء ،ومن أجل منع وجودها في الغذاء ،يستعمل
مُنتِجو األغذية وسائل مختلفة لحفظ الغذاء.
هناك طريقتان شائعتان لحفظ الغذاء ،وهما:
 Iتبريد الغذاء حتّى درجة حرارة ( 4o Cدرجة الحرارة في الثلاّ جة).
 IIالتمليح  -رفع تركيز الملح في الغذاء.
وُجد أنّ معظم الكائنات الحيّة المجهرية المسبِّبة لألمراض ال تتكاثر في هذه الشروط.
.1

ماذا يمكن أن يكون تأثير درجة الحرارة المنخفضة وتركيز الملح العالي على معظم الخاليا
فسر إجابتك 16( .درجة)
الحيّة؟ ّ

/يتبع في صفحة /3
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عال للملح .أحد مميّزات هذه
تصمد بكتيريا الليستيريا في مجال درجات حرارة واسع وفي تركيز ٍ
أيضا في درجة حرارة  . 4o Cلذلك رغم حفظ الغذاء في التبريد،
البكتيريا هو قدرتها على التكاثر ً
تصدر أحيانًا تحذيرات بشأن تواجد هذه البكتيريا في المنتَجات الغذائية ،كالتحذير الذي يتع ّلق باللحم
المدخَّ ن.
من المعروف اليوم أنّ أحد العوامل التي تتيح تكاثر البكتيريا في شروط البرد هو مجموعة زالليات تسمّ ى
"زالليات ضائقة البرد" .(Cold Shock Proteins) CSP -
اكتشف الباحثون أنّ بكتيريا الليستيريا تحوي ثالثة زالليات َ CSP A : CSPو َ CSP Bو . CSP D
الصنف البرّي ل ّليستيريا هو بكتيريا فيها الجينات الثالثة المكوّدة لزالليات  CSPهي سليمة.
أراد الباحثون أن يفحصوا مساهمة ّ
كل واحد من ثالثة زالليات  CSPفي إكساب بكتيريا الليستيريا
القدرة على التكاثر في درجات حرارة منخفضة.
التجربة "أ" :نمّ ى الباحثون بكتيريا من الصنف البرّي في درجتَي حرارة ،وقاسوا مستوى الـ  RNAفي خاليا
البكتيريا .هذا المستوى هو انعكاس أثر ّ
كل واحد من الجينات المكوّدة للزالليات َ CSP Aو CSP B
َو  . CSP Dنتائج التجربة "أ" معروضة في الجدول.
الجدول :مستوى الـ

RNA

البري التي ُن ِّميت في
الخلوي في بكتيريا ليستيريا من الصنف ّ
درج َتي حرارة مختلفتين
مستوى الـ RNA
o
في 37 C

الخلوي

(وحدات نسبية)

االرتفاع النسبي
في مستوى الـ RNA
o
الخلوي في 4 C

الـ

 RNAالمكوّد ِلـ CSP A

0.02

الـ

 RNAالمكوّد ِلـ CSP B

0.37

4

الـ

 RNAالمكوّد ِلـ CSP D

0.05

7

23

ضعفًا
أضعاف
أضعاف

 .2أ .اكتب استنتاجين يمكن استنتاجهما من النتائج المعروضة في الجدول 8( .درجات)
أي نوع من ثالثة أنواع الـ  RNAالتي أمامك تمّ فحصه في التجربة "أ":
ب .اذكر ّ
—  RNAرسول )(m RNA
—  RNAناقل )(t RNA
—  RNAالريبوزومات )(r RNA
فسر لماذا اختار الباحثون فحص نوع الـ  RNAالذي ذكرتَه 8( .درجات)
ّ
/يتبع في صفحة /4
(انتبه :تكملة األسئلة في الصفحة التالية).
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التجربة "ب":
في مرحلة الحقة من البحث ،أنتج الباحثون ثالثة أصناف طافرة للبكتيريا ،كان في ّ
كل واحد منها خلل
في أحد الجينات المكوّدة لزالليات .CSP
األصناف الطافرة التي أنتجها الباحثون:
— طافر في جين  : CSP Aبكتيريا ال تُنتِج الزالل CSP A
— طافر في جين  : CSP Bبكتيريا ال تُنتِج الزالل CSP B
— طافر في جين  : CSP Dبكتيريا ال تُنتِج الزالل CSP D
نمّ ى الباحثون الطوافر الثالثة في درجتَي حرارة َ 37o Cو  ، 4o Cوقارنوا بين وتيرة نموّها وبين وتيرة نم ّو
الصنف البرّي.
o
نتائج تنمية الطوافر والصنف البرّي في  37 Cمعروضة في الرسم البياني .1
نتائج تنمية الطوافر والصنف البرّي في  4o Cمعروضة في الرسم البياني .2
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :1ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻮاﻓﺮ
اﻟﺒﺮي ﻓﻲ 37oC
واﻟﺼﻨﻒ ّ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
ّ
)وﺣﺪات ﻧﺴﺒﻴﺔ(

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :2ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻮاﻓﺮ
اﻟﺒﺮي ﻓﻲ 4oC
واﻟﺼﻨﻒ ّ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
ّ
)وﺣﺪات ﻧﺴﺒﻴﺔ(
9

9

اﻟﺰﻣﻦ )ﺳﺎﻋﺎت(

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

اﻟﺰﻣﻦ )ﺳﺎﻋﺎت(

ﻣﻔﺘﺎح:
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺒ ّﺮي
ﻃﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻦ CSP B
ﻃﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻦ CSP D
ﻃﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻦ CSP A

2

/يتبع في صفحة /5
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.3

تمعّن في الرسمين البيانيّين َ 1و .2
أي طافر ال ينمو في شروط البرد .ع ّلل تحديدك حسب الرسمين البيان ّيين.
أ .حدِّ د ّ
( 8درجات)
ب (1) .اذكر ضابطين تمّ شملهما في التجربة "ب".
) (2اذكر عاملين من المهمّ حفظهما ثابتين في هذه التجربة.
( 10درجات)

.4

فسر العالقة بين النتائج المعروضة في الرسم البياني  2والنتائج المعروضة في الجدول.
ّ
تطرّق في إجابتك إلى ّ
كل واحد من الطوافر . CSP D ، CSP B ، CSP A
( 18درجة)

أيضا في تراكيز ملح عالية.
تستطيع بكتيريا الليستيريا النم ّو ً
افترض الباحثون أنّ نفس الجينات من عائلة  ، CSPالمسؤولة عن إكساب البكتيريا القدرة على النم ّو
أيضا عن إكسابها القدرة على النم ّو في تركيز الملح العالي.
في البرد ،مسؤولة ً
.5

أ .كيف يمكن إثبات فرضية الباحثين؟ ( 9درجات)
ب .اشرح ما هي األفضلية البيولوجية التي يمكن أن يتمتّع بها المخلوق الحيّ  ،من ذلك ّأن
ُكس ُب ُه صفات ّ
تمكنه من العيش في شروط ضائقة مختلفة ،كالبرد وتركيز
نفس الجينات ت ِ
الملح العالي 7( .درجات)

بواسطة الهندسة الوراثية ،أدخل الباحثون جين  CSPمن بكتيريا تعيش في شروط برد إلى كروموسوم
الذرَة التي ال تنمو في البرد .في أعقاب إدخال الجين ،نجح الباحثون في تنمية ُّ
نبتة ُّ
الذرَة المُ هندَ سة في
المناطق الباردة.
.6

فسر لماذا يمكن لِجين مصدره من البكتيريا أن ينعكس أثره في نبتة ُّ
الذرة 16( .درجة)
ّ

أُخذت المعطيات من:

APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Mar. 2009, p.1621-1627

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الطبع محفوظة لدولة إس رائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

